
 

Управління освіти Шосткинської міської ради 

 

Ковтунівський навчально-виховний комплекс:  

загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти  

Шосткинської міської ради Сумської області 

 

 

НАКАЗ 

 

31.08.2022        с. Ковтунове                                 № 73-ОД 

 

Про організацію освітнього процесу  

в закладі освіти  

у 2022/2023 навчальному році 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 19.08.2022 

року № 1/9530-22 «Про інструктивно-методичні рекомендації щодо 

організації освітнього процесу та викладання навчальних 

предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 

2022/2023 навчальному році», листа управління освіти Шосткинської міської 

ради від 31.08.2022 року № 01-29/644 «Про організацію освітнього процесу у 

2022/2023 навчальному році», на підставі рішення педагогічної ради 

Ковтунівського НВК: ЗОШ І – ІІІ ст. – ЗДО протокол № 1 від 31.08.2022 

року) 

НАКАЗУЮ:  

1. Розпочати 2022/2023 навчальний рік 01 вересня 2022 року. 

2. Організувати освітній процес за семестровою системою в два семестри (4 

чверті) без урахування святкових та неробочих днів на період дії 

правового режиму воєнного стану з тривалістю навчального тижня 5 днів. 

 І семестр – з 01 вересня по 23 грудня 2022 року, 

 П семестр – з 09 січня по 31 травня 2023 року. 

3. Встановити упродовж 2022/2023 навчального року канікули: 

 Осінні                           22.10.2022 – 30.10.2022 (включно); 

 Зимові                          24.12.2022 – 08.01.2023 (включно); 

 Весняні                        25.03.2023 – 02.04.2023 (включно). 

4. Останнім днем навчальних занять у закладі освіти для учнів 1 – 11 класів 

вважати 31 травня 2023 року. 



5. Організувати з 01вересня 2022 року освітній процес у закладі освіти для 

всіх здобувачів освіти з використанням технологій  дистанційного 

навчання до моменту отримання закладом дозвільних документів на 

використання протирадіаційного укриття як найпростішого укриття 

цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги для всіх 

учасників освітнього процесу. 

6. Організувати з 01 вересня 2022 року освітній процес у закладі освіти для 

всіх здобувачів освіти з використанням технологій  дистанційного 

навчання через єдину платформу Google Classroom (асинхронний режим), 

Google Meet (синхронний режим) з можливим використанням допоміжних 

месенджерів для зв’язку з учнями, які мають обмежені можливості 

зв’язку.  

7. Усім педагогічним працівникам під час проведення занять в онлайн-

режимі враховувати зміни в режимі освітнього процесу в умовах воєнного 

стану та дотримуватися норм Санітарного регламенту, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 01.08.2022 року № 

1371. 

8. Відповідно до Санітарного регламенту з 01.09.2022 року затвердити такий 

розклад  початку онлайн уроків та перерв: 

Уроки  Початок  

1 09.00 

2 09.40 

3 10.20 

4 11.00 

5 11.40 

6 11.50 

 

9. Здійснювати в закладі освіти заходи цивільного захисту в умовах 

правового режиму воєнного стану, під час оголошення повітряної тривоги 

з пріоритетом  збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу. 

10. Разіній Н.М., заступнику директора з навчально-виховної роботи: 

1)  Забезпечити щоденний моніторинг результатів роботи педагогів шляхом 

відвідування занять.  

2) Оперативно інформувати учасників освітнього процесу про зміни в 

роботі  закладу, про призупинення чи відновлення освітнього процесу, 

внесення  змін до розкладу тощо.  

3) До 01.09.2022 року організувати проведення онлайн опитування серед 

педагогічних працівників закладу щодо їх готовності працювати за 

дистанційними технологіями навчання з дітьми в режимі онлайн 

спілкування.  



4) До 01.09.2022 року вивчити питання спроможності учнів долучитися  до 

навчання за дистанційними технологіями за допомогою 

онлайн опитування їх батьків.  

5) Щоденно контролювати наповнення матеріалами Google-класів 

у Classroom. 

6) Здійснювати моніторинг кількості присутніх на онлайн уроках учнів.  

11. Учителям-предметникам закладу освіти: 

1) Забезпечити виконання навчальних програм у 2022/2023 навчальному 

році. 

2) Використовувати різноманітні засоби комунікації з учнями та їх батьками. 

3) Проводити уроки з   у синхронному режимі (через онлайн сервіс MEET)  

та в асинхронному режимі (через розміщення текстових та відеоматеріалів 

у Google Classroom, Viber). 

4)  Початок онлайн занять здійснювати з 08.30 відповідно до постійного 

розкладу уроків. 

5) Адаптувати програми з навчальних предметів таким чином, щоб уникнути 

перевантаження учнів, добираючи теми, які цікаві та корисні дітям 

сьогодні. 

6) Забезпечити організацію освітнього процесу для дітей з 

особливими освітніми потребами з урахуванням рівнів підтримки; учнів, 

що перебувають на педагогічному патронажі, включити до складу класів 

для проведення навчальних занять. 

12. Корж Ю.М., практичному психологу закладу освіти, здійснювати   

психологічну підтримку учнів під час навчання за дистанційними 

технологіями . 

13. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                 Лариса ЛИНОК 

 

Підпис наявний в оригіналі. 


